Electrolux 700 SenseFry Induktion
Inbyggnadshäll med Hob2Hood
EIS84486

Ständigt utsökta resultat
Slipp gissa med 700 SenseFry® Induktionshäll. Steksensorn håller rätt
temperatur under hela kokkärlets yta. Du behöver varken gissa eller justera
inställningarna. Nu kan du enkelt göra jämna pannkakor och saftiga biffar
hemma.

Nu behöver du inte gissa mer med SenseFry®-induktionshäll. Steksensorn
håller rätt temperatur under hela kokkärlets yta. Du behöver varken gissa eller
justera inställningarna. Nu kan du enkelt göra jämna pannkakor och saftiga
biffar hemma.

Produktfördelar
Med FrySensor behöver du inte gissa mer
Lita på Steksensorn, den ser till att din mat tillagas
jämnt. Sensorn håller rätt temperatur på kastrullens
botten, vilket gör att inte du behöver ställa in värmen.
Din mat blir perfekt tillagad varje gång.

Styr din häll med en intuitiv touchdisplay
Njut av en intuitiv upplevelse med vår touchdisplay i
fullfärg. Välj den mat du vill laga mat så ger hällen liveåterkoppling för varje zon, och du kan enkelt övervaka
matlagningsprocessen. Den ger dig till och med
stegvisa instruktioner för utmärkt resultat varje gång.

Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en
större kokzon
Med Bridge-funktionen kan du slå ihop två separata
kokzoner för att skapa en stor. Med inställningarna för
temperatur och tid som anpassas automatiskt, är den
idealisk för att få ut det mesta av planchas eller
grillrätter.

Hob2Hood® för ren bekvämlighet
Hob2Hood®-funktionen ansluter trådlöst din häll till din köksfläkt. Sätt igång
och laga maten så justerar fläkten automatiskt inställningarna, vilket ger den
bästa extraktionen baserat på vald effekt på hällen. Den gör det hårda arbetet
så att du och dina händer kan fokusera på matlagningen.
Varje zon med individuell timer
Att laga flera rätter kan vara svårt, men att ställa timern ska inte vara det. Ställ
in enskilda timers för varje kokzon, och när timern är klar stängs hällen
automatiskt av. Det är en smart hjälp när du lagar mat.

• Främre vänsterzon: Booster 2300/3200W/210mm
• Bakre vänsterzon: Booster 2300/3200W/210mm
• Bakre högerzon: 1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm
• Främre mittenzon: Booster 1400/2500W/145mm
• Hob²Hood
• Induktionshäll
• TFT-Display
• Boosterfunktion
• Bridgefunktion
• 32 cm XXL trippelzon
• Pausfunktion om du behöver avbryta men ha kvar inställningarna.
• Timer
• Restvärmeindikering
• Ljudsignal som kan avaktiveras
• Barnlås
• Funktionslås
• Enkel installation med snap-in system
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Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Typ av ram
Mått B x D (mm)
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Antal kokzoner
Typ av installation
Hob2Hood
PowerBooster
Barnlås
3-stegs restvärmeindikering
Bridge-funktion
Autoavstängning
Äggklocka
Radie, mm
Displayfärg
Total effekt (W)
Övrigt
Färg
Sladdlängd, (ca) m
Elkontakt
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

700 SENSE
Fasad 1 sida
780x520
44x750x490
4
Ovanpåliggande
Ja
Ja
Ja
Ja
Vänster sida
Ja
Ja
5
7350
“cable: 4x2,5² for 2-phase connection
with 2 x 16 A protection”
Mörkgrå
1.5
949 599 018
7332543709359

